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Konu: Çiftlik işletmelerinde mevsimlik işçi ve tarım işçilerinin hakları 
 

 

 
Sayın Oda Üyesi, 
 

 

Yukarı Avusturya Tarım İsçileri Odası (YA TİO = OÖ LAK), Yukarı Avusturya'nın tarım ve orman 
işletmeciliğinde çalışan tüm işçilerin haklarını temsil etmektedir. Yukarı Avusturya'da bir çiftlik 
işletmesinde bir iş ilişkisi çerçevesinde çalıyorsanız, otomatik olarak YA TİO üyesi olursunuz. Tüm resmi 

daireler ile iş birliği içinde (iş bulma kurumu, Avusturya sağlık sigortası, maliye polisi ve tarım ve 
ormancılık denetleme kurumu) mevsimlik tarım işçiliği alanındaki olumsuzlukların önüne geçmek ve 
sizi bu nedenle ücretlendirme, çalışanların güvenliği ve asgari barınma standardı konusundaki 
haklarınız ile ilgili bilgilendirmek istiyoruz. YA TİO’nun esas görevi, oda üyelerine iş kanunu ile ilgili 
konularda ücretsiz destek sağlamaktır.  

 

Mevsimlik işçi ve tarım işçilerinin tüm iş ilişkilerinde aşağıdaki esaslar geçerlidir: 
 

1. Aylık asgari ücret (brüt) kararlaştırılan ücret anlaşmasına göre  
• Hasat işçileri, mevsimlik işçiler 1.576,00 € 

• tarım işçileri için 1.580,00 € 

 

Asgari ücretin altında ücret ödeyen işverenler yüksek cezalarla karşı karşıya kalır. 
 

2. İşverenlere iş ile ilgili çeşitli evrakların ibraz edilmesi gerekir. Özellikle, 

• iş ilişkisinin başında Avusturya sağlık sigortasına kaydınızın yapıldığından ve 

• size aylık maaş bordrosu verildiğinden emin olun. 
 

3. Her işçinin yılda iki kez, bir maaş tutarında ek ödeme ("13. ve 14. aylık maaş") alma hakkı vardır. Ek 

ödemeler, istihdam süresinden bağımsız olarak parça parça yapılacaktır. 
 

4. Haftalık tam zamanlı normal çalışma mesaisi 40 saattir. Fazla mesailer için, genellikle saatlik 

ücrete ek bir ücret ödenir. 
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5. İşverenler, mesai saatleri çizelgesi tutmakla yükümlüdür.  

Bu çizelgelerin size verildiğinden emin olun ve buna ek olarak kendiniz de günlük mesai 
saatlerinizin başlama ve bitiş saatlerini ve mola saatlerini not edin.  

 

 

6. Her iş yılı, beş hafta ücretli izin kullanma hakkına sahipsiniz. 
Kullanmadığınız izin için iş ilişkisi sona erdiğinde bir tazminat alırsınız (”izin parası”). 

 

7. Hastalandığınızda belirli bir süre maaşınız ödenir. Hastalandığınızı işverene ivedilikle bildirmek 
zorundasınız. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda bildirimde bulunduğunuzu kanıtlamak 
durumundasınız. İşverenin talebi doğrultusunda doktor raporu getirmeniz gerekmektedir. Yurt 
dışından alınan doktor raporlarını mutlaka bir hafta içinde Avusturya sağlık sigortasına ibraz etmeli 
veya göndermelisiniz, aksi takdirde hastalık parası alamazsınız. 
 

8. İşveren tarafından size sunulan barınma imkanının yerel standartlara uygun olması gerekir. Daha 
fazla bilgiyi ekli bilgi föyünden alabilirsiniz. 

 

 

Daha fazla sorularınız varsa veya haklarınızı kullanmak için yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, bizi arayın: 
Telefon numarası 0732-656-381-0 

 

Kontakt: 

OÖ Landarbeiterkammer 

Scharitzerstraße 9 

4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 

 Fax: 0732 656 381-29 

e-mail:   office@lak-ooe.at 

https://www.lak-ooe.at/ 

Randevu 

(Almanca veya İngilizce olarak 
gereklidir) 
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